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 جامعة مدينة السادات. -  بمعهد الدراسات العليادراسات عليا  باحث-1

 

 

 :ملخص

 القطاعدددات مدددديري مدددن عيندددة لدددد  الدددفييفي الرضدددا  دددي اإلداري التمكدددين أثدددر عدددن الكشددد  إلددد  الدراسدددة هدددد       

 المشددداركين لدددد  الدددفييفي والرضدددا اإلداري التمكدددين مسدددتفيات تحديدددد الهدددد  هددد ا وتضدددمن. بالكفيددد  التربيدددة بدددفةار 

 اإلداري التمكدددين أبعددداد خدددال  مدددن الدددفييفي بالرضدددا التنبددد  إمكانيدددة وبيدددا  المتغيدددرين بدددين االرتباطيدددة العالقدددة وتحديدددد

 . اإلداري التمكين مستفيات اختال  ضفء  ي الفييفي الرضا اختال  ومد 

 ودراسدددة باالسدددتبيا  المسددد  علددد  القدددا   الفصدددفي البحدددث مدددنه  اسدددتمدا  خدددال  مدددن األهددددا  تلددد  تحقيددد  تددد  وقدددد 

 الرضددددا حيدددث مدددن اإلداري التمكدددين مدددن الممتلفدددة المسدددتفيات ذوي بدددين مدددا والمقارندددة والتنب يدددة االرتباطيدددة العالقدددات

 الدراسدددات  دددي الدددفارد  األدوات بعددد  مدددن عباراتددد  الباحدددث اسدددتمد اسدددتبيا  أدا  اسدددتمدا  تددد  البياندددات ولجمددد . الدددفييفي

 -السدددلطة تفدددفي ) التاليدددة األبعددداد مدددن ويتددد ل  اإلداري التمكدددين محدددفر أولهمدددا ر يسددديين محدددفرين علددد  واشدددتم  السدددابقة

 عدددن الرضدددا) الدددفييفي الرضدددا ومحدددفر ،(اإلبدددداعي السدددلف  تنميدددة -العمددد   دددر  -التددددري  -حفيددد الت -الفاعددد  االتصدددا 

 عدددن الرضدددا -الدددفييفي باالسدددتقرار الشدددعفر -العمددد  عدددن الرضدددا -المباشدددر  اإلدار  عدددن الرضدددا- العددداملين بدددين العالقدددات

 االسددددتبيا  صددددد  مددددن الباحددددث وتحقدددد (. األخددددر  والمكا دددد ت الراتدددد  عددددن الرضددددا -الددددفييفي والتقددددد  النمددددف  ددددر 

 اإلداريددين مددن 16 قفامهددا عينددة علدد  كرونبددا  ألفددا معامدد  باسددتمدا  الثبددات مددن تحقدد  بينمددا الظدداهري الصددد  بطريقددة

 وةار  قطاعدددات  دددي اإلداريدددين مدددن 125 مدددن الدراسدددة عيندددة وت لفددد . الحاليدددة الدراسدددة  دددي المشددداركين غيدددر التربدددفيين

 المعياريدددة واالنحرا دددات المتفسدددطات باسدددتمدا  إحصدددا يا   البياندددات تحليددد  تددد و. القطاعدددات ممتلددد   دددي بالكفيددد  التربيدددة

 وتفصددددل . واالنحدددددار االرتبدددداط ومعددددامالت االتجددددا ، أحددددادي التبدددداين وتحليدددد  والرتدددد  والتكددددرارات المئفيددددة والنسدددد 

 . منها مستقبلية لبحفث مقترحات تقدي  ت  وقد...  منها التفصيات ببع  الدراسة وأوص ...  إل  النتا  
 

 

 

 المقدمة

 

أ  الرضدددا الدددفييفي يعدددد أحدددد أهددد  العفامددد  النفسدددية والفجدانيدددة التدددي ينبغدددي االهتمدددا  بهدددا  دددي المنظمدددات المعاصدددر       

لمدددا لهدددا مدددن تددد ثير حيدددفي وحاسددد  علددد  أداء و اعليدددة العددداملين واإلداريدددين وممتلددد  األ دددراد  دددي المنظمدددة. وللرضدددا 

تددد ثر بهدددا ومدددن أهمهدددا علددد  اإلطدددال  الممارسدددات القياديدددة التدددي يدددت  إتباعهدددا والتدددي الدددفييفي العديدددد مدددن العفامددد  التدددي ي

يدددنعكد صدددداها لدددد  األ دددراد  دددي المنظمدددة. و دددي هددد ا السددديا  يعدددد التمكدددين اإلداري بمثابدددة عامددد  مهددد  للغايدددة ويفتدددر  

فييفي. ونظدددرا  لقلدددة مدددن الناحيدددة النظريدددة أ  شدددعفر األ دددراد  دددي المنظمدددة بدددالتمكين يسددداه  بشدددك  كبيدددر  دددي رضددداه  الددد

الدراسددات التددي أجريدد   ددي هدد ا المفضددفك  ددي دولددة الكفيدد ، علدد  حددد علدد  الباحددث الحددالي  دد   هنددا  حاجددة إلجددراء 

الم يدددد مدددن الدراسدددات التدددي تمتبدددر أثدددر التمكدددين اإلداري  دددي الرضدددا الدددفييفي  دددي دولدددة الكفيددد  وبماصدددة لدددد  مدددديري 

 يت  التركي  علي   ي الدراسة الحالية. القطاعات بفةار  التربية الكفيتية. وهف ما 

 مشكلة الدراسة

نبددد  إحسددداح الباحدددث بمشدددكلة الدراسدددة الحاليدددة مدددن األهميدددة الكبيدددر  التدددي تبرةهدددا الدراسدددات المعاصدددر  للرضدددا       

الددددفييفي والفرضدددديات النظريددددة التددددي ت كددددد أ  التمكددددين اإلداري يمكددددن أ  يكددددف  لدددد  دور حيددددفي  ددددي التدددد ثير بشددددك  

علددد  الرضدددا الددفييفي. وعلددد  الدددرغ  مدددن أندد  قدددد تددد  تندداو  هددد   العالقدددة  دددي عدددد مدددن الدراسدددات السدددابقة إال أ  إيجددابي 

مراجعددة شدداملة قددا  بهددا الباحددث للدراسددات السددابقة قددد أ ددرةت بعدد  المالحظددات المهمددة التددي سدداهم   ددي بلددفر  معددال  

 مشكلة الدراسة الحالية، وهي: 

ناولددد  التمكدددين اإلداري قدددد اهتمددد  بالكشددد  عدددن مدددد  شدددعفر العددداملين المفيفين أ  الكثيدددر مدددن الدراسدددات التدددي ت -1

بدددالتمكين اإلداري بينمدددا تفجدددد قلدددة نسدددبية  دددي الدراسدددات التدددي تركددد  علددد  شدددعفر اإلداريدددين والمدددديرين خاصدددة   دددي 

 دددي المسددددتفيات مسدددتفيات اإلدار  العليدددا بددددالتمكين اإلداري. وكدددا  ذلددد  مددددن  رضدددية مفادهدددا أ  المددددفيفين أو العددداملين 

األدندددد  يتدددد ثرو  بالممارسددددات التددددي يتبعهددددا مددددديريه  بمصددددف  التمكددددين اإلداري  ددددي المسددددتفيات اإلداريددددة األعلدددد . 
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وبددالنظر إلددد  هرميدددة البنيدددة التنظيميدددة  دددي أغلددد  الم سسدددات بدولددة الكفيددد  والددددو  العربيدددة عامدددة ،  ددد   السدددلطة الفعليدددة 

المسددتفيات اإلداريددة  ددي قمددة الهددر  التنظيمددي. و ددي حقيقددة األمددر   ندد  لكددي ال تتركدد   ددي حقيقددة األمددر إال  ددي يددد أعلدد  

يكددددف  اإلداريددددف  علدددد  مسددددتفيات اإلدار  العليددددا يمارسددددف  التمكددددين   ندددد  بدددداألول  أ  يكفنددددفا هدددد  أنفسدددده  يشددددعرو  

حتددد  مدددن دراسدددة بدددالتمكينم ومدددن ثددد   ددد   دراسدددة التمكدددين اإلداري لدددد  مدددديري اإلدار  العليدددا يعدددد حيفيدددا  وأكثدددر أهميدددة 

التمكدددين اإلداري مدددن وجهدددة نظدددر المدددفيفين بشدددك  تقليددددي. ولددد ل    نددد  مدددن األهميدددة بمكدددا  التركيددد  علددد  التمكدددين 

 اإلداري كما يدرك  مديرو القطاعات بفةار  التربية الكفيتية. 

 باسدددتثناء مدددن خدددال  مراجعدددة الدراسدددات السدددابقة الحدددس الباحدددث قلدددة الدراسدددات التدددي أجريددد   دددي دولدددة الكفيددد   -2

(   ندددد  ال تفجددددد علدددد  حددددد علدددد  2011(، و حسددددن الطعدددداني  )2012دراسددددة  عبددددد المحسددددن القحطدددداني و خددددرو   )

الباحدددث الحدددالي أي دراسدددات تناولددد  التمكدددين اإلداريدددة  دددي عالقتددد  بالرضدددا الدددفييفي  دددي دولدددة الكفيددد  كمدددا أنددد  لددد  

لتمكدددين اإلداري والرضدددا الدددفييفي لدددد  علددد  أي دراسدددات طبقددد  عدددن ا - دددي حددددود مدددا تفصددد  إليددد  -يحصددد  الباحدددث

 مديري القطاعات بفةار  التربية الكفيتية. 

كدد ل  تهددت  الدراسددات التددي تركدد  علدد  الرضددا الددفييفي باألسدداح علدد  الرضددا الددفييفي لددد  العدداملين مغفلددة  نسددبيا   -3

األهميدددة الكبيدددر  للرضدددا  الرضدددا الدددفييفي لدددد  المدددديرين واإلداريدددين  دددي مسدددتفيات اإلدار  العليدددا. وعلددد  الدددرغ  مدددن

الددددفييفي لهدددد   الفئددددة كددددف  رضدددداها الددددفييفي يمكددددن أ  يدددد ثر ويددددنعكد علدددد  كا ددددة ممرجددددات العمليددددة التنظيميددددة  ددددي 

 المنظمات الممتلفة. 

وبالتددداليم  مدددن خدددال  مراجعدددة الدراسدددات السدددابقة أمكدددن للباحدددث الفقدددف  علددد  وجدددفد ثغدددرات تحتدددا  إلددد  دراسدددة      

  هندددا  حاجدددة ماسدددة إلددد  دراسدددة أثدددر التمكدددين اإلداري  دددي الرضدددا الدددفييفي لدددد  مدددديري واهتمدددا  خدددا  حيدددث وجدددد أ

 القطاعات  ي وةار  التربية بدولة الكفي . 

ومدددن ناحيدددة أخدددر  وعلددد  أر  الفاقددد  العملدددي، وبهدددد  الكشددد  عدددن مدددا إذا كانددد  المشدددكلة المتجسدددد   دددي ثنايدددا      

الفاقددد ، عمدددد الباحدددث إلددد  إجدددراء مقدددابالت شمصدددية مفتفحدددة  مراجعدددة الدراسدددات السدددابقة لهدددا صدددد   علدددي علددد  أر 

ومتعمقدددة مددد  ثدددالث مدددن مدددديري القطاعدددات بدددفةار  التربيدددة ممدددن أمكدددن للباحدددث الفصدددف  إلددديه  واالتصدددا  بهددد . وقدددد 

أجدددر  الباحدددث ثدددالث مقدددابالت شمصدددية واحدددد  مددد  كددد  مدددن هددد الء المدددديرين واسدددتغرق  المقدددابالت الشمصدددية مدددا بدددين 

  السددداعة وركددد ت تلددد  المقدددابالت الشمصدددية علددد  مدددد  إحسددداح المدددديرين بدددالتمكين، ومدددد  سددداعة وسددداعة ونصددد

شددددعفره  بالرضددددا الددددفييفي. واعتمددددد الباحددددث  ددددي هدددد   المقددددابالت الشمصددددية علدددد  األسددددئلة المفتفحددددة والتددددي وجههددددا 

  للباحدددث أنددد  الباحدددث نحدددف تحقيددد  أهددددا  إبدددراة مشدددكلة الدراسدددة الحاليدددة. ومدددن خدددال  هددد   المقدددابالت الشمصدددية اتضددد

علددد  الدددرغ  مدددن شدددعفر المدددديرين بدرجدددة معيندددة مدددن التمكدددين اإلداري ومسدددتف  مال ددد  مدددن الرضدددا الدددفييفي إال أنددد  

كاندد  هنددا  جفاندد  محدددد  شددعر إةا هددا المشدداركف  بدددرجات مددن اإلحبدداط واالسددتياء خاصددة   ددي نقدداط تتعلدد  بتفددفي  

كثا ددددة األعمددددا  المطلفبددددة، وضددددي  الفقدددد  المتددددا ، السددددلطة، وضددددع  القدددددر  علدددد  العمدددد   ددددي  ددددر  بشددددك   اعدددد ، و

واال تقددار إلدد  التدددري   ددي بعدد  الجفاندد ، وضددع  القدددر  علدد  تنفيدد  أعمددا  إبداعيددة، ووجددفد بعدد  أشددكا  السددم  

عددن العالقددات  ددي العمدد ، والتملمدد  مددن بعدد  جفاندد  النمددف والتقددد  الددفييفي والرضددا عددن الرواتدد ... ومددا إلدد  ذلدد . 

مقدددابالت الشمصدددية التدددي عقددددها الباحدددث علددد  وجدددفد مشدددكلة تسدددتح  عنددداء البحدددث العلمدددي صدددا  وقدددد برهنددد  هددد   ال

معالمهددا  ددي عبددار  تلمددو جفاندد  وأبعدداد هدد   المشدددكلة، وهددي:  الحاجددة إلدد  دراسددة أثددر التمكددين اإلداري كمددا يدركددد  

 مديرو القطاعات بفةار  التربية الكفيتية  ي إحساسه  بالرضا الفييفي . 

د هددد   المشدددكلة  دددي صدددفر  تسدددا"  ر يسدددي مفددداد   مدددا أثدددر التمكدددين اإلداري  دددي الرضدددا الدددفييفي لدددد  ويمكدددن تجسدددي

 مديري القطاعات بفةار  التربية  ي دولة الكفي ؟ . 

 

 تساؤالت الدراسة

 -التحفيددددد  -االتصدددددا  الفاعددددد  -مدددددا واقددددد  التمكدددددين اإلداري )كدرجدددددة إجماليدددددة وك بعددددداد  رعيدددددة: تفدددددفي  السدددددلطة -1

تنميدددة السدددلف  اإلبدددداعي( كمدددا يدركددد  مدددديرو القطاعدددات بدددفةار  التربيدددة بالكفيددد  مدددن وجهدددة  - دددر  العمددد  -التددددري 

 نظره ؟   

مددددا واقدددد  الرضددددا  الددددفييفي كمددددا يدركدددد  مددددديرو القطاعددددات بددددفةار  التربيددددة الكفيتيددددة  )كدرجددددة إجماليددددة وك بعدددداد  -2

الشدددعفر باالسدددتقرار  -الرضدددا عدددن العمددد  -لمباشدددر الرضدددا عدددن اإلدار  ا - رعيدددة: الرضدددا عدددن العالقدددات بدددين العددداملين

 الرضا عن الرات  والمكا  ت األخر ( من وجهة نظره ؟  -الرضا عن  ر  النمف والتقد  الفييفي -الفييفي
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 -االتصدددا  الفاعددد  -هددد  تفجدددد عالقدددة ارتباطيدددة مفجبدددة ودالدددة إحصدددا يا  بدددين أبعددداد التمكدددين اإلداري )تفدددفي  السدددلطة -3

-تنميدددة السدددلف  اإلبدددداعي( والرضدددا الدددفييفي )الرضدددا عدددن العالقدددات بدددين العددداملين  - دددر  العمددد  -ي التددددر -التحفيددد 

الرضدددا عدددن  دددر  النمدددف والتقدددد   -الشدددعفر باالسدددتقرار الدددفييفي -الرضدددا عدددن العمددد  -الرضدددا عدددن اإلدار  المباشدددر 

 الرضا عن الرات  والمكا  ت األخر (؟  -الفييفي

  بدرجددة الرضددا الددفييفي لددد  مددديري القطاعددات بددفةار  التربيددة الكفيتيددة مددن خددال  هدد  يمكددن التنبدد  علدد  نحددف دا -4

 أبعاد التمكين اإلداري؟ 

هدد  تفجدددد  دددرو  ذات داللددة إحصدددا ية  دددي الرضدددا الددفييفي لدددد  مدددديري القطاعدددات بددفةار  التربيدددة الكفيتيدددة ت عددد    -5

 إل  اختال  مستفيات التمكين اإلداري؟ 
 

 فروض الدراسة

مسددددتف  مقبددددف  مددددن التمكددددين اإلداري كمددددا يدركدددد  مددددديرو القطاعددددات بددددفةار  التربيددددة بالكفيدددد  مددددن وجهددددة يفجددددد  -1

تنميدددة  - دددر  العمددد  -التددددري  -التحفيددد  -االتصدددا  الفاعددد  -نظدددره  كدرجدددة إجماليدددة وك بعددداد  رعيدددة: تفدددفي  السدددلطة

 السلف  اإلبداعي(. 

رو القطاعدددات بدددفةار  التربيدددة بالكفيددد  مدددن وجهدددة يفجدددد مسدددتف  مقبدددف  مدددن الرضدددا الدددفييفي كمدددا يدركددد  مددددي -2

الرضدددا  -الرضدددا عدددن اإلدار  المباشدددر -نظدددره  كدرجدددة إجماليدددة وك بعددداد  رعيدددة: الرضدددا عدددن العالقدددات بدددين العددداملين 

الرضدددا عدددن الراتددد  والمكا ددد ت  -الرضددا عدددن  دددر  النمدددف والتقدددد  الددفييفي -الشدددعفر باالسدددتقرار الدددفييفي -عددن العمددد 

 األخر (. 

 -االتصدددا  الفاعدددد  -فجدددد عالقدددة ارتباطيدددة مفجبدددة ودالدددة إحصدددا يا  بددددين أبعددداد التمكدددين اإلداري )تفدددفي  السدددلطةت -3

-تنميدددة السدددلف  اإلبدددداعي( والرضدددا الدددفييفي )الرضدددا عدددن العالقدددات بدددين العددداملين  - دددر  العمددد  -التددددري  -التحفيددد 

الرضدددا عدددن  دددر  النمدددف والتقدددد   -ر الدددفييفيالشدددعفر باالسدددتقرا -الرضدددا عدددن العمددد  -الرضدددا عدددن اإلدار  المباشدددر 

 الرضا عن الرات  والمكا  ت األخر (.  -الفييفي

تنبددد  أبعددداد التمكدددين اإلداري كمدددا يدركددد  مدددديرو القطاعدددات بدددفةار  التربيدددة الكفيتيدددة علددد  نحدددف دا  إحصدددا يا  بدرجدددة   -4

 الرضا الفييفي لديه ؟ 

الدددفييفي كمدددا يدركددد  مدددديري القطاعدددات بدددفةار  التربيدددة ت عددد   تفجدددد  دددرو  دالدددة إحصدددا يا   دددي مسدددتفيات الرضدددا  -5

 إل  اختال  مستفيات التمكين اإلداري. 

 

 أهداف الدراسة

سدددع  هددد   الدراسدددة إلددد  تحقيددد  هدددد  ر يسدددي مفددداد  الكشددد  عدددن أثدددر التمكدددين اإلداري  دددي الرضدددا الدددفييفي لدددد        

ف  هددد ا الهدددد  الر يسدددي الفاسددد  النطدددا  علددد  عددددد مدددن عيندددة مدددن مدددديري القطاعدددات بدددفةار  التربيدددة الكفيتيدددة. وانطددد

األهدددددا  الفرعيددددة تمثلدددد   ددددي الكشدددد  عددددن درجددددة إحسدددداح مددددديري القطاعددددات بددددفةار  التربيددددة الكفيتيددددة بددددالتمكين 

اإلداري، والرضدددا الدددفييفي، وتحديدددد مدددا إذا كانددد  هندددا  عالقدددة ارتباطيدددة دالدددة إحصدددا يا  بدددين أبعددداد التمكدددين اإلداري 

تنميددددة السددددلف  اإلبددددداعي(، وأبعدددداد الرضددددا  - ددددر  العمدددد  -التدددددري  -التحفيدددد  -االتصددددا  الفاعدددد  -)تفددددفي  السددددلطة

الشدددعفر باالسدددتقرار  -الرضدددا عدددن العمددد  -الرضدددا عدددن اإلدار  المباشدددر -الدددفييفي )الرضدددا عدددن العالقدددات بدددين العددداملين 

األخدددر ( كمدددا يددددركهما مدددديرو  الرضدددا عدددن الراتددد  والمكا ددد ت -الرضدددا عدددن  دددر  النمدددف والتقدددد  الدددفييفي -الدددفييفي

القطاعدددات المشددداركين. وكددد ل  سدددع  الدراسدددة إلددد  الكشددد  عمدددا إذا كدددا  هندددا  أثدددر دا  ألبعددداد التمكدددين اإلداري  دددي 

الرضدددا الدددفييفي أو بمعنددد   خدددر مدددا إذا كدددا  يمكدددن التنبددد  بدرجدددة الرضدددا الدددفييفي مدددن خدددال  التمكدددين اإلداري، ومدددا إذا 

ييفي و قددددا  الخددددتال  مسددددتفيات التمكددددين اإلداري. وكمددددا هددددف مالحددددس  دددد   هدددد   كاندددد  هنددددا   ددددرو   ددددي الرضددددا الددددف

األهدددا  يغلدد  عليهددا الطدداب  الفصددفي الهدداد  للكشدد  عددن العالقددات مددا بددين المتغيددرات وهددف مددا يترتدد  بشددك  منطقددي 

 عل  الهد  الر يسي. 
 

 أهمية الدراسة

مدددن المسدددتفيدين منهدددا. وتعكدددد تلددد  الفقدددرات األهميدددة  دددي الفقدددرات التاليدددة يدددت  تفضدددي  أهميدددة الدراسدددة لكددد   ئدددة      

 النظرية والتطبيقية للدراسة عل  النحف التالي: 
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تفيدددد هددد   الدراسدددة البددداحثين  دددي مفضدددفعات إدار  الم سسدددات التعليميدددة وذلددد  مدددن خدددال  إضدددا ة بحدددث  خدددر يكشددد   -

دار  العليدددا و دددي ذلددد  إضدددا ة ثريدددة عدددن العالقدددة بدددين التمكدددين اإلداري والرضدددا الدددفييفي لدددد  مدددن يشدددغلف  مناصددد  اإل

لألدبيدددات بدددالنظر إلددد  أ  الكثيدددر مدددن الدراسدددات التدددي أجريددد   دددي مفضدددفك التمكدددين اإلداري إنمدددا تركددد  علددد  وجهدددات 

 نظر المفيفين أو العاملين  ي المستفيات التنظيمية األدن . 

المترتبددددة علدددد  ممارسددددات التمكددددين تضددددي  هدددد   الدراسددددة بحثددددا   خددددر إلدددد  البحددددفث والدراسددددات المهتمددددة بالتدددد ثيرات  -

اإلداري  ددي المنظمددات بشددك  عددا  و ددي المنظمددات التعليميددة بشددك  خددا ، كمددا أ  الدراسددة الحاليددة تثددري أيضددا  مجددا  

 البحث  ي العفام  الم ثر  عل  الرضا الفييفي  ي المنظمات التعليمية. 

  التربيددددة بدولددددة الكفيدددد  مددددن حيددددث أنهددددا تبددددرة يمكددددن أ  يسددددتفيد مددددن نتددددا   الدراسددددة الحاليددددة المسددددئفلف   ددددي وةار -

محدددددات الرضدددا الدددفييفي لدددد  مدددديري القطاعددداتم وبالتدددالي اتمددداذ إجدددراءات مدددن شددد نها العمددد  علددد  تحسدددين رضددداه  

 الفييفي بما ينعكد إيجابا  عل  أداء الفةار  بشك  إجمالي. 

ة إتباعهددددا  ددددي وةار  التربيددددة كمدددددخ  تلقددددي هدددد   الدراسددددة الضددددفء علدددد  أهميددددة ممارسددددات التمكددددين اإلداري وأهميدددد -

 إداري  عا  يمكن أ  تكف  ل  العديد من االنعكاسات اإليجابية عل  أداء الفةار  وتحقيقها ألهدا ها. 

يمكدددن أ  يدددت  االسدددتفاد  مدددن نتدددا   الدراسدددة الحاليدددة  دددي تصدددمي  بدددرام  إعدددداد القددداد  التعليميدددين قبددد  وأثنددداء المدمدددة  -

 رسات التمكين اإلداري. وبماصة  يما يتعل  بمما

يمكددن أ  تفيددد نتددا   هدد   الدراسددة  ددي تصددمي  بددرام  تعمدد  علدد  تحسددين الرضددا الددفييفي لددد  العدداملين  ددي قطاعددات  -

 وةار  التربية بدولة الكفي .
  

 حدود الدراسة 

 يتم االلتزام في تطبيق وإجراء الدراسة الحالية بالمحددات التالية: 

 من مديري القطاعات بفةار  التربية بدولة الكفي .  تطبي  الدراسة عل  عينة -

 . 2018-2017  2017-2016تطبي  الدراسة خال  العامين الدراسيين  -

  ي المنظمات الممتلفة.  Empowermentاالقتصار عل  التمكين اإلداري ك حد أشكا  التمكين  -

 وةار  التربية مثاال (. االقتصار عل  دراسة التمكين اإلداري  ي المنظمات التعليمية ) -

 -التدددددري  -التحفيدددد  -االتصددددا  الفاعدددد  -االقتصددددار علدددد  دراسددددة األبعدددداد التاليددددة للتمكددددين اإلداري )تفددددفي  السددددلطة -

 تنمية السلف  اإلبداعي(.  - ر  العم 

إلدار  الرضدددا عدددن ا -االقتصدددار علددد  دراسدددة األبعددداد التاليدددة للرضدددا الدددفييفي )الرضدددا عدددن العالقدددات بدددين العددداملين -

الرضدددا عدددن  -الرضدددا عدددن  دددر  النمدددف والتقدددد  الدددفييفي -الشدددعفر باالسدددتقرار الدددفييفي -الرضدددا عدددن العمددد  -المباشدددر 

 الرات  والمكا  ت األخر (.

يدددت  دراسدددة التمكدددين اإلداري والرضدددا الدددفييفي لدددد  العددداملين  دددي مسدددتف  اإلدار  العليدددا خال دددا  لالتجدددا  العدددا  السدددا د  -

اسدددات السدددابقة والتدددي تددددرح التمكدددين اإلداري والرضدددا الدددفييفي مدددن وجهدددة نظدددر  ئدددات أخدددر  مدددن  دددي الكثيدددر مدددن الدر

 العاملين عل  مستفيات اإلدار  مث  اإلدار  الفسط  والدنيا. 

 

 مصطلحات الدراسة

دددر  األثدددر  دددي الدراسدددة الحاليدددة ب نددد  مقددددار التددد ثير الددد ي يمكدددن أ  يحدثددد  متغيدددر مدددا  دددي متغ: Effectأثرررر       يدددر يع 

 خدددر. ويطلددد  علددد  المتغيدددر المددد ثر مصدددطل  المتغيدددر المسدددتق  بينمدددا يطلددد  علددد  المتغيدددر المتددد ثر مصدددطل  المتغيدددر 

التدددداب . و ددددي الدراسددددة الحاليددددة يتمثدددد  المتغيددددر المسددددتق   ددددي التمكددددين اإلداري كمددددا يدركدددد  مددددديرو القطاعددددات بددددفةار  

درجددة إحسدداح المددديرين بالرضددا الددفييفي مددن وجهددة نظددره .  التربيددة ب بعدداد  الممتلفددة، بينمددا يتمثدد  المتغيددر التدداب   ددي

ويددت  قيدداح األثددر  ددي هدد   الدراسددة مددن خددال  أسددلفل تحليدد  االنحدددار والدد ي مددن خاللدد  يمكددن الحكدد  علدد  مددا إذا كددا  

ب مكانندددا التنبدددد  بمسدددتفيات الرضددددا الددددفييفي اسدددتنادا  إلدددد  األبعدددداد الممتلفدددة للتمكددددين اإلداري مددددن وجهدددة نظددددر مددددديري 

 لقطاعات المشاركين.ا

 :Empowermentالتمكين اإلداري 

ي عددددر  التمكددددين اإلداري إجرا يددددا   ددددي الدراسددددة الحاليددددة علدددد  أنهددددا مجمفعددددة مددددن التصددددفرات التددددي تتشددددك  لددددد        

مكندددين مدددن ممارسدددة ويدددا فه  القياديدددة مدددن خدددال   مدددديري القطاعدددات بدددفةار  التربيدددة الكفيتيدددة إةاء شدددعفره  بددد نه  م 

لطات والصددددالحيات وإيددددالء الثقددددة بهدددد  التمدددداذ القددددرارات المهمددددة وذلدددد  كمددددا يتجسددددد مددددن أبعدددداد تفددددفي  مددددنحه  السدددد
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السدددلطة، واالتصدددا  الفاعددد ، والتحفيددد ، و دددر  العمددد ، وتنميدددة السدددلف  اإلبدددداعي. ويقددداح التمكدددين اإلداري إجرا يدددا   دددي 

كعيندددة للدراسدددة الحاليدددة علددد  المحدددفر  الدراسدددة الحاليدددة مدددن خدددال  متفسدددطات اسدددتجابات مدددديري القطاعدددات المشددداركين

 األو  ألدا  الدراسة وال ي يقيد أبعاد التمكين اإلداري. 

 :Job Satisfactionالرضا الوظيفي 

مدددن مشددداعر واتجاهدددات يكفنهدددا      ي عدددر  الرضدددا الدددفييفي  دددي الدراسدددة الحاليدددة علددد  أنددد  حالدددة وجدانيدددة تتددد ل        

يتضدددمن  مدددن مكفندددات ومددا يحدددي  بددد  مددن مندددا  ومدددن يددرو  سدددا د . ويدددت  قيددداح الفددرد نحدددف العمددد  الدد ي يقدددف  بددد  ومددا 

الرضددا الددفييفي مددن خددال  رضددا مددديري القطاعددات  ددي الدراسددة الحاليددة عددن سدد  مددن المجدداالت وهددي )العالقددات بددين 

اتدددد  العدددداملين، واإلدار  المباشددددر ، والعمدددد ، والشددددعفر باالسددددتقرار الددددفييفي، و ددددر  النمددددف والتقددددد  الددددفييفي، والر

والمكا دددد ت األخددددر (. ويقددددداح الرضددددا الدددددفييفي إجرا يددددا   دددددي الدراسددددة الحاليدددددة مددددن خدددددال  المتفسددددطات الحسدددددابية 

 الستجابات المشاركين بالدراسة عل  عبارات وأبعاد المحفر الثاني ألدا  الدراسة وهف الرضا الفييفي.  
 

 من المتغيرات و يما يلي بيانه :   ي الدراسة الحالية ت  تناو  ثالث  ئاتثانياً: متغيرات الدراسة 

وي عدددر  المتغيدددر المسدددتق  علددد  أنددد  ذلددد  المتغيدددر الددد ي نسدددع  لدراسدددة أثدددر   دددي متغيدددر  خدددر. المتغيررررات المسرررتقلة:  -أ

ويسددددم  متغيددددر مسددددتقال  أو مدددد ثرا . ويتمثدددد  المتغيددددر المسددددتق  للدراسددددة الحاليددددة  ددددي إدرا  مددددديري القطاعددددات لدرجددددة 

 -التددددري  -التحفيددد  -االتصدددا  الفاعددد  -ي علددد  سددد  أبعددداد ممتلفدددة، وهدددي: )تفدددفي  السدددلطةالتمكدددين اإلداري وينطدددف

 تنمية السلف  اإلبداعي(. - ر  العم 

وي عدددر  المتغيدددر التددداب  علددد  أنددد  ذلددد  المتغيدددر المعتمدددد أو الددد ي يتددد ثر بدددالمتغير المسدددتق  بشدددك   المتغيررررات التابعرررة: -ب

لتددداب   دددي هددد   الدراسدددة  دددي تصدددفرات مدددديري القطاعدددات عدددن مدددد  رضددداه  مباشدددر أو غيدددر مباشدددر. ويتمثددد  المتغيدددر ا

الشدددددعفر  -العمددددد  -اإلدار  المباشدددددر  -الدددددفييفي ويتجسدددددد الرضدددددا  دددددي المجددددداالت التاليدددددة: )العالقدددددات بدددددين العددددداملين 

 الرات  والمكا  ت األخر (.  - ر  النمف والتقد  الفييفي -باالستقرار الفييفي

 .....هي تل  المتغيرات التي تتفس  العالقة ما بين المتغير المستق  والمتغير التاب والمتغيرات الوسيطة:  -جـ
 

 أداة الدراسة

علددد  الدددرغ  مدددن تبددداين التصدددميمات البحثيدددة الفصدددفية التدددي تددد  تفييفهدددا  دددي الدراسدددة الحاليدددة والتدددي  تضدددمن  أربددد        

طدددال   دددي هددد   التصدددميمات جميعدددا  هدددي االعتمددداد تصدددميمات كمدددا سدددب  أ  أوضدددحنا  دددي مدددنه  الدراسدددة إال أ  نقطدددة االن

علدددد  البيانددددات المسددددتمد  مددددن اسددددتطالك  راء المبحددددفثين )مددددديري القطاعددددات بددددفةار  التربيددددة( بشدددد   مددددد  درجددددة 

شددددعفره  بددددالتمكين اإلداري والرضددددا الددددفييفي. ولدددد ل  كاندددد  أدا  جمدددد  البيانددددات األكثددددر مال مددددة هددددي أدا  االسددددتبيا  

( أنهددا تفيددد  ددي جمدد  كميددة كبيددر  1فيددد  للدراسددة الحاليددة بددالنظر إلدد  عددد  جفاندد  ر يسددية وهددي: )كددف  هدد   األدا  تعددد م

( أنهدددا تتسدددد  بدددالتقنين والتنظدددي  الدددد ي يسددداعد  ددددي 2مدددن البياندددات مددددن عددددد كبيدددر مددددن المبحدددفثين  دددي وقدددد  قصدددير. )

اء المبحدددددفثين وتقددددديد ( أنهدددددا تسدددددتطل   ر3الحصدددددف  علددددد  بياندددددات كميدددددة يمكدددددن تحليلهدددددا إحصدددددا يا  بشدددددك  دقيددددد . )

( أنهدددا األدا  األكثدددر مال مدددة لقيددداح متغيدددرات الدراسدددة كمدددا اتضددد  مدددن 4تصدددفراته  ال اتيدددة عدددن مفضدددفعات الدراسدددة. )

( تيسدددير عمليدددة جمددد  البياندددات بالنسدددبة للباحدددث وإتاحدددة  دددر  لجمعهدددا بشدددت  الطدددر  5مراجعدددة الدراسدددات السدددابقة. )

 تتضمن أبعاد محدد  ومصنفة جيدا  لك  من المتغير المستق  والتاب . ( أنها 6سفاءا  يدويا  أو إلكترونيا . )

ومدددن ثددد م  ددد   الدراسدددة الحاليدددة قدددد تددد  جمددد  البياندددات  يهدددا مدددن خدددال  أدا  اسدددتبيا  يقددديد تصدددفرات مدددديري  

القطاعددددات بددددفةار  التربيددددة الكفيتيددددة عددددن درجددددة شددددعفره  بددددالتمكين اإلداري والرضددددا الددددفييفي. و يمددددا يلددددي يصدددد  

 ث خطفات إعداد والت كد من ثبات وصد  ه   األدا . الباح

تحدددددد الهدددد  مددددن هددد   األدا   ددددي جمددد  البيانددددات الالةمدددة عددددن مدددد  شددددعفر مددددديري تحديرررد الهرررردف مرررن ا داة:  3-1

القطاعدددات بدددفةار  التربيدددة الكفيتيدددة عدددن درجدددة التمكدددين اإلداري التدددي يشدددعرو  بهدددا وقيددداح مسدددتف  رضددداه  الدددفييفي 

 وهي البيانات الالةمة الختبار الفرو  اإلحصا ية للدراسة ومن ث  اإلجابة عن تسا"التها. من وجهة نظره ، 

 دددي ضدددفء الهدددد  مدددن الدراسدددة الحاليدددة، تحددددد ألدا  جمددد  البياندددات تحديرررد المحررراور وا بعررراد الرايسرررية لررر داة:  3-2

فييفي. ولتحديدددد األبعددداد الفرعيدددة محدددفرين ر يسددديين أولهمدددا يركددد  علددد  التمكدددين اإلداري وا خدددر يركددد  علددد  الرضدددا الددد

التددي تندددر  تحدد  المحددفرين الر يسدديين، قددا  الباحددث بمراجعددة بعدد  مددن الدراسددات السددابقة بغيددة مسدداعدت   ددي تحديددد 

األبعددداد الر يسدددية التدددي يجددد  أ  تتضدددمنها األدا   ضدددال  عدددن مراجعتددد  لقطدددار النظدددري. و دددي سدددبي  تحقيددد  ذلددد ، رجددد  

ت األجنبيددددة والعربيددددة التددددي ركدددد ت علدددد  الرضددددا الددددفييفي والتمكددددين اإلداري لددددد  الباحددددث إلدددد  عدددددد مددددن الدراسددددا
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اإلداريدددين العددداملين  دددي القطددداك التعليمدددي. وكدددا  مدددن بدددين الدراسدددات األجنبيدددة التدددي رجددد  الباحدددث إليهدددا والتدددي ركددد ت 

 ,Darmody & Smyth, 2016; Bell, 2015; Singhاإلداريددين دراسددات كدد  مددن )علدد  الرضددا الددفييفي لددد  

2015; Chang, Leach & Anderman, 2015; Edmond, 2014; Finley,Robert, 2013; 

Washington-Bass, 2013; Al Kaabi & Khamis, 2013; Griggs, 2012; Oleszewski, 2012; 

Postell, 2012; Romney, 2012; Unzicker, 2012; Saiti & Fassoulis, 2012; Beycioglu, 

Ozer & Celal, 2012; Oladele & Mabe, 2011; Roelle, 2010; Hulpia & Devos, 2009 .)

كمدددا رجددد  الباحدددث إلددد  بعددد  الدراسدددات العربيدددة التدددي ركددد ت علددد  الرضدددا الدددفييفي لدددد  اإلداريدددين  دددي المجدددا  

م 2014م سدددعيد الدوسدددري ومحمدددد الحربدددي، 2015التعليمدددي كمدددا هدددف الحدددا   دددي دراسدددات كددد  مدددن )األدهددد  الشدددمري، 

م خالددددد الطبددددر ، 2012ن، م عبددددد الددددرحمن البددددابطي2012م ال ددددي الممدددداري ، 2013حسددددن الطعدددداني وعمددددر السددددفيعي، 

م عبدددد الكدددري  القاسددد ، 2007م خالدددد المهنددددي، 2007م عبدددد الدددرحمن البدددابطين، 2008م عبدددد المحسدددن السدددمي ، 2011

 (. 2002م محمد الدي  وحشم   را ، 2005

كمدددا قدددا  الباحدددث بدددالرجفك إلددد  عددددد مدددن الدراسدددات التدددي ركددد ت علددد  التمكدددين اإلداري مدددن وجهدددة نظدددر اإلداريدددين      

 & Chenari, Sohrabimaneshدراسددددات أجنبيدددة كمددددا هدددف الحددددا   دددي دراسددددات كددد  مددددن )التربدددفيين ومنهدددا 

Heydari, 2016; Merklin, 2015; Namasivayam, Guchait & Lei, 2014; Dude, 2012; 

Schermuly, Schermuly & Meyer, 2011; Rose, 2007 .) كمددا قددا  الباحددث بمراجعددة عدددد مددن الدراسددات

م 2013م عقيدددد  ر دددداعي، 2015التددددي تناولدددد  التمكددددين اإلداري لددددد  اإلداريددددين التربددددفيين )باسدددد  جدددداد  ،  العربيددددة

م عبدددددد المحسدددددن القحطددددداني وحصدددددة العتيبدددددي، ودال  البليهددددديد وعا شدددددة النبهدددددا  وعددددددنا  2012أحمدددددد أبدددددف كدددددري ، 

 (. 2010م و قي أبف علي، 2011م حسن الطعاني، 2012الحمدا ، 

رجدددفك إلددد  هددد   الدراسدددات أمكدددن للباحدددث الفقدددف  علددد  األبعددداد الر يسدددية التدددي يجددد  أ  يتددد ل  منهدددا ومدددن خدددال  ال    

االتصدددا   -التمكدددين اإلداري كمدددا يدركددد  مدددديري القطاعدددات  دددي وةار  التربيدددة بدولدددة الكفيددد ، وهدددي: )تفدددفي  السدددلطة

باحددددث سدددد  مددددن مجدددداالت الرضددددا تنميددددة السددددلف  اإلبددددداعي(. كمددددا حدددددد ال - ددددر  العمدددد  -التدددددري  -التحفيدددد  -الفاعدددد 

الشدددعفر  -العمددد  -اإلدار  المباشدددر  -الدددفييفي بالنسدددبة لهددد الء المشددداركين، وهدددي الرضدددا عدددن )العالقدددات بدددين العددداملين

 الرات  والمكا  ت األخر (.  - ر  النمف والتقد  الفييفي -باالستقرار الفييفي
 

 تجهيز الصورة ا ولية  داة جمع البيانات: 3-3

داد الصدددفر  األوليدددة مدددن المحدددفر األو  التمكدددين اإلداري مدددن وجهدددة نظدددر مدددديري القطاعدددات بدددفةار  التربيدددة، إلعددد      

اسدددتعا  الباحدددث بددد دا  سدددب  أ  أ عددددت وأ سدددتمدم   دددي دراسدددة سدددابقة وهدددي اسدددتبيا  التمكدددين اإلداري الددد ي سدددب  وأ  

ا عدددن أثدددر التمكدددين اإلداري  دددي تحقيددد  (  دددي دراسدددة سدددابقة لهمددد2015أعدددد  كددد  مدددن  محمدددد قريشدددي ولطيفدددة السدددبتي  )

الرضددا الددفييفي لددد  العدداملين بجامعددة محمددد خيضددر بسددكر  والتددي طبقدد  علدد  عينددة مددن المدددراء والعمددا  اإلداريدددين 

 دددي عددددد مدددن الكليدددات التابعدددة لجامعدددة محمدددد خيضدددر بسدددكر . وتضدددمن  األدا  خمسدددة أبعددداد وهدددي: تفدددفي  السدددلطة، 

لتددددري ، و دددر  العمددد . وقدددد تحقددد  الباحثدددا  مدددن صدددد  األدا  بطريقدددة صدددد  المحتدددف  واالتصدددا  الفاعددد ، والتحفيددد ، وا

أو الصدددد  الظددداهري،  ضدددال  عدددن اسدددتمدا  طريقدددة صدددد  المحددد  وحصدددلفا علددد  معامددد  صدددد  إجمدددالي لدددألدا  يبلددد  

ت ( والدددد ي أعدددددو  بمثابددددة معامدددد  جيددددد جدددددا  ومناسدددد  ألغددددرا  التطبيدددد  الميددددداني بينمددددا تحققددددفا مددددن الثبددددا0.957)

( وذلددد  بدددالتطبي  علددد  عيندددة اسدددتطالعية مدددن خدددار  0.926بطريقدددة معامددد  ألفدددا كرونبدددا  وحصدددلفا علددد  ثبدددات يبلددد  )

المشدداركين  ددي الدراسددة األساسددية. و ددي الدراسددة الحاليددة، تدد  تبنددي األبعدداد الممددد التددي أوردهددا الباحثددا   ددي دراسددتهما 

سادسددددا  وهددددف البعددددد المددددا  بتنميددددة السددددلف  اإلبددددداعي  بمددددا يندددددر  تحتهمددددا مددددن عبددددارات إال أ  الباحددددث أضددددا  بعدددددا  

(  ددي 2014واسددتعا   ددي ذلدد  بالعبددارات الددفارد   ددي اسددتبيا   خددر أعددد  كدد  مددن  سددعيد الدوسددري ومحمددد الحربددي  )

إطدددار دراسدددتهما المعنفندددة  التمكدددين اإلداري وعالقتددد  بالرضدددا الدددفييفي لدددد  مدددديري المددددارح الثانفيدددة الحكفميدددة  دددي 

ا  مدددن وجهدددة نظدددره   حيدددث ضدددمن الباحثدددا   دددي المحدددفر األو  ألداتهمدددا التدددي تقددديد التمكدددين اإلداري مديندددة الريددد

بعدددا  خاصددا  بتنميددة السددلف  اإلبددداعي اشددتم  علدد  عبارتددا  وأضددا  إليهمددا الباحددث الحددالي ثددالث عبددارات أخددر  كبعددد 

 سادح للتمكين اإلداري  ي الدراسة الحالية. 

وإعدددداد العبدددارات الالةمدددة لددد ل   دددي الدراسدددة الحاليدددة، اسدددتعا  الباحدددث بددد دا  سدددابقة تقددديد ولقيددداح الرضدددا الدددفييفي      

األبعددداد مفضددد  االختيدددار للرضدددا الدددفييفي لدددد  المدددديرين حيدددث تددد  اسدددتمدا  أدا  قيددداح الرضدددا الدددفييفي التدددي أعددددتها 

جدددة الرضدددا الدددفييفي كمدددا ( والتدددي اسدددتمدمتها  دددي دراسدددتها التدددي تحمددد  عندددفا   تقددددير در2014 الجدددفهر  المنيددد   )
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يتصددددفرها أعضدددداء الهيئددددة اإلداريددددة  ددددي جامعددددة األميددددر  نددددفر  بندددد  عبددددد الددددرحمن  وهددددي األدا  التددددي تضددددمن  سدددد  

مجددداالت، وهدددي: الرضدددا عدددن )العالقدددات بدددين العددداملين، واإلدار  المباشدددر ، والعمددد ، والشدددعفر باالسدددتقرار الدددفييفي، 

عبدددار  وتددد  التحقددد  مدددن  54ا ددد ت األخدددر (. وقدددد تضدددمن  تلددد  األدا  و دددر  النمدددف والتقدددد  الدددفييفي، والراتددد  والمك

صددددقها بطريقدددة الصدددد  الظددداهري وتددد  التحقددد  مدددن ثباتهدددا باسدددتمدا  طريقدددة االتسدددا  الدددداخلي وذلددد  باسدددتمدا  معادلدددة 

ة مدددن أعضددداء الهيئدددة اإلداريدددة بجامعدددة األميدددر  ندددفر  مدددن خدددار  عينددد 25ألفدددا كرونبدددا  علددد  عيندددة اسدددتطالعية قفامهدددا 

. و دددي الدراسدددة الحاليدددة، تددد  تبندددي 0.94إلددد   0.75الدراسدددة وحصدددل  الباحثدددة علددد  معدددامالت ثبدددات تتدددراو  مدددا بدددين 

هددد   األدا  بمدددا تتضدددمن  مدددن أبعددداد وعبددداراتم نظدددرا  لكفنهدددا تتضدددمن كا دددة األبعددداد التدددي أجمعددد  األدبيدددات علددد  أهميتهدددا 

 لقياح الرضا الفييفي من وجهة نظر اإلداريين التربفيين. 

وبعدددد أ  قدددا  الباحدددث بهددد ا إلجدددراء، راجددد  الباحدددث صدددياغة العبدددارات الدددفارد   دددي المحدددفرين بحيدددث يددددخ  عليهمدددا      

التعدددديالت الالةمدددة لكدددي تكدددف  مال مدددة لقيددداح التمكدددين اإلداري والرضدددا الدددفييفي مدددن وجهدددة نظدددر اإلداريدددين التربدددفيين 

 . وبماصة مديري القطاعات  ي وةار  التربية بدولة الكفي 

 التحقق من صدق أداة جمع البيانات: 3-4

للتحقدد  مددن تمتدد  األدا  بمحفريهددا بدرجددة مناسددبة مددن الصددد  العلمددي، لجدد  الباحددث إلدد  طريقددة الصددد  الظدداهري       

ار  إذ أعددداد الباحدددث عدددر  تلددد  األدا  بصدددفرتها األوليدددة علددد  بعددد  السددداد  المحكمدددين المتمصصدددين  دددي علدددف  اإلد

التربفيدددة مر قدددا  بهدددا خطدددال يفضددد  هدددد  الدراسدددة وتعريددد  مصدددطلحاتها اإلجرا يدددة، وتفضدددي  األبعددداد األساسدددية التدددي 

تتضددددمنها المصددددطلحات الر يسددددية، ومفضددددحا  عينددددة الدراسددددة، وطالبددددا  مددددنه  الحكدددد  علدددد  مددددا إذا كاندددد  تلدددد  األدا  بمددددا 

كدددين اإلداري والرضدددا الدددفييفي مدددن وجهدددة نظدددر تتضدددمن  مدددن أبعددداد ومحددداور وعبدددارات صدددالحة لقيددداح كددد  مدددن التم

اإلداريدددين التربدددفيين. وبشدددك  أكثدددر تحديددددا ، الحكددد  علددد  مدددا إذا كانددد  األبعددداد شددداملة لمدددا يجددد  قياسددد ، ومدددا إذا كانددد  

العبدددارات دقيقدددة مدددن الناحيدددة العلميدددة وقابلدددة للقيددداح، وتعبدددر عدددن أ كدددار واضدددحة، وتقددديد  كدددر  واحدددد   دددي كددد  مدددر ، 

يدددداح مال دددد ، ومناسددددبا  مددددن حيددددث الطددددف  واقتددددرا  أي تعددددديالت أخددددر . واسترشددددادا  بدددد راء السدددداد  وتعتمددددد علدددد  مق

المحكمددين تدد  إدخددا  تعددديالت طفيفددة  حسدد  علدد  صددياغة بعدد  العبددارات وأخدد  بهددا الباحددث وأعددد ذلدد  بمثابددة م شددر 

 عل  تمت  االستبيا  بمحفري  بدرجة مناسبة من الصد  الصال  للتطبي  العلمي. 

 التحقق من ثبات أداة جمع البيانات:  3-5

بهدددد  التحقددد  مدددن ثبدددات األدا  بمحفريهدددا لجددد  الباحدددث إلددد  طريقدددة معامددد  ألفدددا كرونبدددا  حيدددث تددد  تطبيددد  الدراسدددة      

مدددن اإلداريدددين التربدددفيين  دددي دولدددة الكفيددد  مدددن خدددار  العيندددة األساسدددية للدراسدددة  16علددد  عيندددة اسدددتطالعية قفامهدددا 

بينمدددا حصددد  الباحدددث علددد  معامددد  ثبدددات للمحدددفر  0.937  ثبدددات عدددا  للمحدددفر األو  يبلددد  وحصددد  الباحدددث علددد  معامددد

د كال المعاملين يعكسا  درجة مناسبة من الثبات و قا  لطريقة معام  ألفا كرونبا .  0.887الثاني يبل    وع 

 الصورة النهااية  داة الدراسة: 3-6

الصدددفر  النها يدددة ألدا  جمددد  البياندددات والتدددي اسدددتمدمها  دددي   دددي ضدددفء المطدددفات السدددابقة، تدددفا رت لدددد  الباحدددث      

جمددد  البياندددات  عليدددا   دددي التطبيددد  الميدددداني للدراسدددة. واشدددتمل  تلددد  األدا  علددد  قسددد  تمهيددددي يتضدددمن خطدددال تعريفدددي 

للمشدداركين  ددي الدراسددة مددن مددديري القطاعددات بددفةار  التربيددة  ددي دولددة الكفيدد  يفضدد  لهدد  هددد  الدراسددة والمفدداهي  

ألساسدددية، وطريقدددة اإلجابدددة عدددن االسدددتبيا  ومدددا هدددف مطلدددفل مدددنه  وتعليمدددات اإلجابدددة ويطمئدددنه  عدددن سدددرية البياندددات ا

التددي سدديت  جمعهددا خاصددة   ددي ضددفء المناصدد  الحساسددة التددي يشددغلفنها. أمددا الجسدد  الر يسددي ألدا  الدراسددة  قددد اشددتم  

 هما: عل  عبارات األدا  مصنفة   ي محفرين ر يسيين  يما يلي بيان

  المحور ا ول )التمكين اإلداري(: -أ

عبدددار  إجمددداال  مفةعدددة تحددد  سددد  أبعددداد ر يسدددية أولهدددا بعدددد تفدددفي  السدددلطة  26وقدددد اشدددتم  هددد ا المحدددفر علددد       

ويتضدددمن أربددد  عبدددارات، والبعدددد الثددداني هدددف بعدددد االتصدددا  الفاعددد  ويتضدددمن ثدددالث عبدددارات، أمدددا البعدددد الثالدددث  هدددف 

ارات، والبعددددد الرابدددد   التدددددري   ويتضددددمن أربدددد  عبددددارات، أمددددا البعددددد المددددامد   ددددر  التحفيدددد  ويتضددددمن خمددددد عبدددد

العمدددد   ويتضددددمن سدددد  عبددددارات، أمددددا البعددددد السددددادح واألخيددددر  هددددف  تنميددددة السددددلف  اإلبددددداعي  ويتضددددمن خمددددد 

ضددد  مقيددداح خماسدددي النقددداط يتضدددمن خمدددد بددددا   لقجابدددة وهدددي بالتددددري : أتفددد  تمامدددا    -ايددددمح -أتفددد  -عبدددارات. وقدددد و 

 بالترتي .  1إل   5ال أتف  تماما ، وتتراو  الدرجات المعطا  له   البدا   ما بين  -ال أتف 

 المحور الثاني )الرضا الوظيفي(: -ب
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عبدددار  مفةعددة علدد  سددد  أبعدداد ر يسددية تقددديد درجددة الرضددا عدددن جفاندد  محددددد   42وقددد تدد ل  هددد ا المحددفر مددن       

ن العالقدددات بددين العددداملين  سددد  عبددارات، بينمدددا يتضدددمن البعددد الثددداني  الرضدددا للعمدد . ويتضدددمن البعدددد األو   الرضددا عددد

عدددن اإلدار  المباشدددر   تسددد  عبدددارات، وتضدددمن البعدددد الثالدددث  الرضدددا عدددن العمددد   سددد  عبدددارات، أمدددا البعدددد الرابددد  

والتقددد    الشددعفر باالسددتقرار الددفييفي   قددد تدد ل  مددن ثمددا  عبددارات، وتدد ل  البعددد المددامد  الرضددا عددن  ددر  النمددف

الدددفييفي  سدددب  عبدددارات  يمدددا تددد ل  البعدددد السدددادح واألخيدددر   الرضدددا عدددن الراتددد  والمكا ددد ت األخدددر   مدددن سددد  

 -عاليددددة -عبددددارات. وقددددد اسددددتمد  هدددد ا المحددددفر مقيدددداح خماسددددي النقدددداط يتضددددمن خمسددددة بدددددا  ، وهددددي: مرتفعددددة جدددددا  

 بالترتي .  1إل   5منمفضة جدا  وتتدر  أيضا  من  -منمفضة -متفسطة

 

 رابعاً: مجتمع وعينة الدراسة

تدددد  تطبيدددد  هدددد   الدراسددددة علدددد  مجتمعهددددا المتدددد ل  مددددن القيددددادات واإلداريددددين  ددددي قطاعددددات وةار  التربيددددة بدولددددة       

الكفيددد  وذلددد   دددي القطاعدددات التاليدددة: قطددداك التعلدددي  المدددا  والندددفعي، وقطددداك التنميدددة التربفيدددة واألنشدددطة الطالبيدددة، 

المندددداه ، وقطدددداك التعلددددي  العددددا ، وقطدددداك المنشدددد ت التربفيددددة والتمطددددي ، وقطدددداك الشددددئف  وقطدددداك البحددددفث التربفيددددة و

الماليددددة، وقطدددداك الشددددئف  اإلداريددددة والتطددددفير اإلداري، وقطدددداك الشددددئف  القانفنيددددة. وتمثلدددد  عينددددة الدراسددددة  ددددي هدددد ا 

اب  علددد  أ دددراد هددد ا المجتمددد  ب كملددد . وقدددد طبددد  الباحدددث أدا  الدراسدددة التدددي أوضددد  خطدددفا تصدددميمها  دددي العنصدددر السددد

المجتمددد . وحصددد  الباحدددث علددد  بعددد  االسدددتجابات مدددن بعددد  المشددداركين، بينمدددا لددد  يحصددد  علددد  إجابدددة مدددن الدددبع  

ا خددر. وبعددد اسددتبعاد االسددتبيانات التددي لدد  تكتمدد  اإلجابددة عنهددا أو غيددر الصددالحة للتحليدد  اإلحصددا ي، تدد  التفصدد  إلدد  

( مددددن اإلداريددددين واإلداريددددات  ددددي قطدددداك وةار  التربيددددة 125ي بلغدددد  )العينددددة النها يددددة للمشدددداركين  ددددي الدراسددددة والتدددد

(  دددي قطددداك التنميدددة 25(  دددرد  دددي قطددداك التعلدددي  المدددا  والندددفعي، و)22المددد كفر . ومدددن بدددين هددد   العيندددة كدددا  هندددا  )

( 21و)(  دددي قطددداك التعلدددي  العدددا ، 23(  دددي قطددداك البحدددفث التربفيدددة والمنددداه ، و)24التربفيدددة واألنشدددطة الطالبيدددة، و)

(  دددددي قطددددداك الشدددددئف  اإلداريدددددة 5والتمطدددددي ، واثندددددا   دددددي قطددددداك الشدددددئف  الماليدددددة، و)  ي قطاك المنش ت التربفية

(  دددي قطددداك الشدددئف  القانفنيدددة. ويفضددد  الجددددو  التدددالي تفةيددد  عيندددة الدراسدددة بحسددد  القطددداك 3والتطدددفير اإلداري، و)

 ال ي يعملف  ب .

 وةار  التربية التي يعم  بها األ راد جدو  )(: تفةي  عينة الدراسة بحس  قطاعات

 النسبة المئوية العدد القطاع

 %17.6 22 التعلي  الما  والنفعي

 %20 25 التنمية التربفية واألنشطة الطالبية

 %19.2 24 البحفث التربفية والمناه 

 %18.4 23 التعلي  العا 

 %16.8 21 والتمطي  المنش ت التربفية

 %1.6 2 الشئف  المالية

 %4 5 الشئف  اإلدارية والتطفير اإلداري

 %2.4 3 الشئف  القانفنية

 %100 125 اإلجمالي

 

 . شك  )(: تفةي  عينة الدراسة بحس  قطاعات وةار  التربية التي يعم  بها األ راد

 عينة الدراسة االستطالعية: 

 دددي تقندددين أدا  الدراسدددة بغدددر  التحقددد  مدددن  تمثلددد  عيندددة الدراسدددة االسدددتطالعية  دددي أولئددد  األ دددراد الددد ين شددداركفا     

مددن اإلداريددين التربددفيين  16ثباتهددا باسددتمدا  طريقددة معامدد  ألفددا كرونبددا  كمددا سددب  الدد كر. وقددد تمثلدد  هدد   العينددة  ددي 

العددداملين  دددي بعددد  المددددارح بدولدددة الكفيددد  وهددد  بطبيعدددة الحدددا  لددد  يشددداركفا  دددي عيندددة الدراسدددة الر يسدددية إنمدددا كدددا  

 كته   حس  تقنين األدا  والت كد من تمتعها بالثبات. الهد  من مشار

 خامساً: إجراءات الدراسة 

 يمدددا يلدددي وصددد  لقجدددراءات الميدانيدددة التدددي تددد  اتماذهدددا لجمددد  البياندددات وتحليلهدددا إحصدددا يا  والتفصددد  إلددد  نتدددا        

 الدراسة: 
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ين اإلداري والرضددددا الددددفييفي وتدددد  بددددالرجفك إلدددد  األدل السدددداب   ددددي مفضددددفك الدراسددددة، تدددد  تحديددددد أبعدددداد التمكدددد -1

 صياغة صفر  أولية ألدا  الدراسة. 

تددد  عدددر  الصدددفر  األوليدددة للدراسدددة علددد  السددداد  المحكمدددين المتمصصدددين ألخددد   را هددد  بشددد نها وتددد  إعدددداد صدددفر   -2

 من األدا  للتطبي  االستطالعي والميداني. 

مددددن المعهددددد وكدددد ل  مددددن وةار  التربيددددة بدولددددة تدددد  الحصددددف  علدددد  المطابددددات الرسددددمية لددددقذ  بتطبيدددد  الدراسددددة  -3

 الكفي . 

تددد  أخددد  عيندددة اسدددتطالعية مدددن اإلداريدددين  دددي بعددد  المددددارح المتفسدددطة والثانفيدددة بدولدددة الكفيددد  مدددن أجددد  التحقددد   -4

 من ثبات األدا . 

 ي . ت  التطبي  النها ي لألدا  عل  مجتم  الدراسة من مديري القطاعات بفةار  التربية  ي دولة الكف -5

تددد  جمددد  االسدددتبيانات مدددن المسدددتجيبين يددددويا  وتددد   رةهدددا واسدددتبعاد االسدددتبيانات التدددي لددد  تدددت  أو كانددد  بهدددا بعددد   -6

 العبارات غير المجال عنها بشك  صحي ، أو غير مجال عنها تماما . 

للمعدددايير التدددي تددد   لتفريددد  البياندددات المدددا   يددد  وتددد  بددددء عمليدددة التفريددد  و قدددا   Excelتددد  تجهيددد  ملفدددات علددد  برندددام   -7

تحديددددها لكددد  مدددن بددددا   االسدددتجابة الممدددد المفضدددفعة أمدددا  كددد  عبدددار  مدددن العبدددارات وتددد  تصدددني  البياندددات  ددددي 

 المحاور واألبعاد الر يسية الماصة بها. 

الماصدددددة بحسدددددال المتفسدددددطات واالنحرا دددددات المعياريدددددة والنسددددد  المئفيدددددة  Excelباسدددددتمدا  معدددددادالت برندددددام   -8

والرتددد  تددد  تنفيددد  اإلحصددداء الفصدددفي للدراسدددة الحاليدددة وتددد  تنفيددد  أسدددالي  اإلحصددداء االسدددتداللي باسدددتمدا  والتكدددرارات 

 ( لتطبي  اختبار  ت  واختبار تحلي  التباين األحادي االتجا . SPSSبرمجية )

 ت  استمال  نتا   الدراسة وسردها  ي صفر  جداو  وأشكا  بيانية والتعقي  عليها.  -9

البيانددددات  ددددي ضددددفء اإلطددددار النظددددري وتمدددد  مناقشددددة أوجدددد  الشددددب  واالخددددتال  بددددين نتددددا   الدراسددددة  تدددد  تفسددددير -10

 والدراسات السابقة. 

 ت  استمال  التفصيات والبحفث المقترحة المرتبطة بمفضفك الدراسة وما ت  التفص  إلي  من نتا  .  -11
 

 سادساً: أساليب التحليل اإلحصااي

سدددة واختبدددار  روضدددها اإلحصدددا ية واإلجابدددة عدددن تسدددا"التها اسدددتمد  الباحدددث مجمفعدددة مدددن لتحقيددد  أهددددا  الدرا        

ويفضددد  الجددددو   SPSSو Excelاألسدددالي  اإلحصدددا ية الفصدددفية واالسدددتداللية مسدددتعينا   دددي ذلددد  باسدددتمدا  برمجتدددي 

والفدددر  الددد ي  التدددالي نفعيدددة األسدددالي  اإلحصدددا ية المسدددتمدمة لتحقيددد  كددد  هدددد  مدددن أهددددا  الدراسدددة ورقددد  التسدددا" 

 رك ت علي . 

 جدو  )(: أسالي  التحلي  اإلحصا ي المستمدمة لتحقي  أهدا  الدراسة

 واختبار  روضها اإلحصا ية واإلجابة عن تسا"التها  

ا سرررررررررررررررررلوب اإلحصرررررررررررررررررااي  التساؤالت والفروض اإلحصااية أهداف الدراسة

 المستخدم

التحقدددددد  مددددددن مسددددددتف  

التمكدددددددين اإلداري لدددددددد  

ت مدددددددددددديري القطاعدددددددددددا

بدددفةار  التربيدددة بالكفيددد  

مدددددددن وجهدددددددة نظدددددددره  

ك بعدددداد  رعيددددة ودرجددددة 

 إجمالية

التسدددددا" :  مدددددا واقددددد  التمكدددددين اإلداري )كدرجدددددة إجماليدددددة وك بعددددداد 

 -التددددددري  -التحفيددددد  -االتصدددددا  الفاعددددد  - رعيدددددة: تفدددددفي  السدددددلطة

تنميدددة السدددلف  اإلبدددداعي( كمدددا يدركددد  مدددديرو القطاعدددات  - دددر  العمددد 

 في  من وجهة نظره ؟   بفةار  التربية بالك

الفدددر  اإلحصدددا ي: يفجدددد مسدددتف  مقبدددف  مدددن التمكدددين اإلداري كمدددا 

يدركددددد  مدددددديرو القطاعدددددات بدددددفةار  التربيدددددة بالكفيددددد  مدددددن وجهدددددة 

االتصدددا   -نظدددره  كدرجدددة إجماليدددة وك بعددداد  رعيدددة: تفدددفي  السدددلطة

 تنمية السلف  اإلبداعي(. - ر  العم  -التدري  -التحفي  -الفاع 

طات لكددد  عبدددار  وكددد  المتفسددد -

 بعد والمتفس  العا .

 النس  المئفية والتكرارات -

 االنحرا ات المعيارية -

الرتددددددددددد   الحكددددددددددد  علددددددددددد   -

 المتفسطات

التحقدددددددد  مددددددددن درجددددددددة 

الرضدددددا الدددددفييفي لدددددد  

مدددددددددددديري القطاعدددددددددددات 

بدددفةار  التربيدددة بالكفيددد  

 من وجهة نظره 

عدددات التسدددا" : مدددا واقددد  الرضدددا  الدددفييفي كمدددا يدركددد  مدددديرو القطا

بدددفةار  التربيدددة الكفيتيدددة  )كدرجدددة إجماليدددة وك بعددداد  رعيدددة: الرضدددا 

الرضدددا  -الرضدددا عدددن اإلدار  المباشدددر  -عدددن العالقدددات بدددين العددداملين

الرضدددا عدددن  دددر  النمدددف  -الشدددعفر باالسدددتقرار الدددفييفي -عدددن العمددد 

الرضددددا عددددن الراتدددد  والمكا دددد ت األخددددر ( مددددن  -والتقددددد  الددددفييفي

المتفسدددطات لكددد  عبدددار  وكددد   -

 بعد والمتفس  العا .

 النس  المئفية والتكرارات -

 االنحرا ات المعيارية -

الرتددددددددددد   الحكددددددددددد  علددددددددددد   -
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 المستخدم

 وجهة نظره ؟

صدددا ي: يفجدددد مسدددتف  مقبدددف  مدددن الرضدددا الدددفييفي كمدددا الفدددر  اإلح

يدركددددد  مدددددديرو القطاعدددددات بدددددفةار  التربيدددددة بالكفيددددد  مدددددن وجهدددددة 

نظدددره  كدرجدددة إجماليدددة وك بعددداد  رعيدددة: الرضدددا عدددن العالقدددات بدددين 

 -الرضددددددا عددددددن العمدددددد  -الرضددددددا عددددددن اإلدار  المباشددددددر -العدددددداملين 

قددددد  الرضددددا عددددن  ددددر  النمددددف والت -الشددددعفر باالسددددتقرار الددددفييفي

 الرضا عن الرات  والمكا  ت األخر (. -الفييفي

 المتفسطات

الكشدد  عددن العالقددة بددين 

أبعدددداد التمكددددين والرضددددا 

 الفييفي

مفجبددددة ودالددددة إحصددددا يا  بددددين التسددددا" : هدددد  تفجددددد عالقددددة ارتباطيددددة 

 -االتصدددددددا  الفاعددددددد  -أبعددددددداد التمكدددددددين اإلداري )تفدددددددفي  السدددددددلطة

تنميدددة السدددلف  اإلبدددداعي( والرضدددا  - دددر  العمددد  -التددددري  -التحفيددد 

الرضدددا عدددن اإلدار  -الدددفييفي )الرضدددا عدددن العالقدددات بدددين العددداملين 

 -الشدددددعفر باالسدددددتقرار الدددددفييفي -الرضدددددا عدددددن العمددددد  -المباشدددددر 

الرضددددا عددددن الراتدددد   - ددددر  النمددددف والتقددددد  الددددفييفي الرضددددا عددددن

 والمكا  ت األخر (؟

الفدددر  اإلحصدددا ي: تفجدددد عالقدددة ارتباطيدددة مفجبدددة ودالدددة إحصدددا يا  

 -االتصددددا  الفاعدددد  -بددددين أبعدددداد التمكددددين اإلداري )تفددددفي  السددددلطة

تنميدددة السدددلف  اإلبدددداعي( والرضدددا  - دددر  العمددد  -التددددري  -التحفيددد 

الرضدددا عدددن اإلدار  -عالقدددات بدددين العددداملين الدددفييفي )الرضدددا عدددن ال

 -الشدددددعفر باالسدددددتقرار الدددددفييفي -الرضدددددا عدددددن العمددددد  -المباشدددددر 

الرضددددا عددددن الراتدددد   -الرضددددا عددددن  ددددر  النمددددف والتقددددد  الددددفييفي

 والمكا  ت األخر (.

مصدددددفف ة معدددددامالت االرتبددددداط 

بدددددين أبعددددداد التمكدددددين والرضدددددا 

 الفييفي

تحديدددددددد أثدددددددر التمكدددددددين 

اإلداري علددددددد  الرضدددددددا 

 الفييفي

التسدددا" : هددد  يمكدددن التنبددد  علددد  نحدددف دا  بدرجدددة الرضدددا الدددفييفي 

لدددد  مددددديري القطاعددددات بددددفةار  التربيدددة الكفيتيددددة مددددن خددددال  أبعدددداد 

 التمكين اإلداري؟

الفدددر  اإلحصدددا ي: تنبددد  أبعددداد التمكدددين اإلداري كمدددا يدركددد  مدددديرو 

  القطاعدددات بدددفةار  التربيدددة الكفيتيدددة علددد  نحدددف دا  إحصدددا يا  بدرجدددة

 الرضا الفييفي لديه ؟

انحددددار  أبعددداد التمكدددين اإلداري 

علددد  الدرجدددة اإلجماليدددة للرضدددا 

 الفييفي

تحديدددددددد الفدددددددرو   دددددددي 

الرضدددددددددددددا الدددددددددددددفييفي 

بددددددددددداختال  مسدددددددددددتف  

 التمكين

التسددا" : هدد  تفجددد  ددرو  ذات داللددة إحصددا ية  ددي الرضددا الدددفييفي 

  لددد  مدددديري القطاعدددات بدددفةار  التربيددة الكفيتيدددة ت عددد   إلددد  اخدددتال

 مستفيات التمكين اإلداري؟

الفددددر  اإلحصددددا ي: تفجدددددد  ددددرو  دالددددة إحصدددددا يا   ددددي مسدددددتفيات 

الرضددددا الددددفييفي كمددددا يدركدددد  مددددديري القطاعددددات بددددفةار  التربيددددة 

 ت ع   إل  اختال  مستفيات التمكين اإلداري.

تحليدددددددد  الفددددددددرو  بددددددددين ذوي 

المسددددددددددددددددتفيات المرتفعددددددددددددددددة 

والمتفسدددددطة والمنمفضدددددة مدددددن 

فييفي التمكددددين  ددددي الرضددددا الدددد

باسدددددددددتمدا  تحليددددددددد  التبددددددددداين 

 األحادي 

أمدددا عدددن النتدددا   التدددي تددد  التفصددد  إليهدددا،  قدددد تددد  التفصددد  إلددد  عددددد مدددن النتدددا   المفيدددد   دددي الدراسدددة الحاليدددة ومدددن      

( جددداء واقددد  التمكدددين اإلداري أو درجدددة إحسددداح القددداد  التربدددفيين بدددالتمكين اإلداري  دددي أغلددد  الدراسدددات 1أبرةهدددا: )

م أحمدددد أبدددف كدددري ، 2013م عبدددد   السدددلفلي، 2014فسدددطة  كمدددا هدددف الحدددا   دددي دراسدددة )ديندددا السدددبيعي، بدرجدددة  مت

(، بينمدددددا أشدددددارت نتدددددا   دراسدددددة  حسدددددن الطعددددداني  2006م إحسدددددين الطراوندددددة، 2010م و قدددددي أبدددددف علدددددي، 2012

( يفجدددد 2كدددر . )( إلددد  درجدددة  مرتفعدددة  مدددن التمكدددين اإلداري لدددد  مدددديري المددددارح الحكفميدددة بمحا ظدددة ال2011)

عدددددد مددددن المعفقددددات المهمددددة لتطبيدددد  التمكددددين اإلداري  ددددي الم سسددددات التعليميددددة كمددددا تفضدددد  ذلدددد  دراسددددتي: )هالددددة 

( ومدددددن أبرةهدددددا الثقا دددددة التنظيميدددددة غيدددددر المفاتيدددددة، وهرميدددددة السدددددلطة، 2006م إحسدددددين الطراوندددددة، 2007العتيبدددددي، 

ي تددد ثيرات إيجابيدددة علددد  العديدددد مدددن المتغيدددرات التنظيميدددة ( لتطبيددد  التمكدددين اإلدار3ومرك يدددة صدددن  واتمددداذ القدددرار. )

(، وتحقيددددد  التنميدددددة 2013مثددددد : تحسدددددين األداء الدددددفييفي لمدددددديري المددددددارح )كمدددددا  دددددي دراسدددددة عبدددددد   السدددددلفلي، 
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(، و اعليددة عمليددة اتمددداذ القددرار لدددد  2010اإلداريددة لددد  مدددديري المدددارح الثانفيددة )كمدددا  ددي دراسدددة و قددي أبددف علدددي، 

(، والقيددداد  التحفيليدددة )كمدددا 2006لمددددارح الحكفميدددة )كمدددا تشدددير إلددد  ذلددد  نتدددا   دراسدددة إحسدددين الطراوندددة، مدددديري ا

( يتضدددمن التمكدددين اإلداري مجمفعدددة مدددن المهدددارات وقابليدددة تلددد  المهدددارات Rose, 2007( .)4 دددي دراسدددة  روة   

 ,Chenari)  شدددناري و خدددرين للتنميدددة مدددن خدددال  البدددرام  المناسدددبة كمدددا تفيدددد بددد ل  نتدددا   دراسدددات كددد  مدددن  ت

Sohrabimanesh & Heydari, 2016)  و ميددددددركلين ،(Merklin, 2015) مدددددداكفي و خددددددرين  ، و 

(MacPhee, Dahinten, Hejazi, Laschinger, Kazanjian, McCutcheon, O'Brien- Pallas, et 

all, 2014( .)5شمصددددية للمشدددداركين علدددد  درجددددة ( يفجددددد تبدددداين بددددين الدراسددددات السددددابقة بشدددد   تدددد ثير المتغيددددرات ال

إحساسددده  بدددالتمكين اإلداري )مثددد : متغيدددرات الجدددند والم هددد  العلمدددي، وعددددد سدددنفات المبدددر ، والفييفدددة، والم هددد  

 العلمي، والتمصو... الخ(. 

( تندددداو  1وتتشدددداب  الدراسددددة الحاليددددة مدددد  أغلدددد  دراسددددات هدددد ا المحددددفر  ددددي التركيدددد  علدددد  عددددد  جفاندددد  وهددددي: )     

اري مدددن وجهدددة نظدددر القددداد  والمدددديرو  التربفيدددف  بمعنددد  مدددد  إحسددداح هددد الء القددداد  أو المدددديرو  بددد نه  التمكدددين اإلد

( التركيددد  علددد  التمكدددين 2ممكندددين إداريدددا  ال تنددداو  إحسددداح تدددابعيه  بدددالتمكين الددد ي يمدددن  لهددد  مدددن خدددال  مدددديريه . )

المحددددفر عدددددا عددددن دراسددددة  أنطددددفني   اإلداري باعتبددددار  متغيددددرا  مسددددتقال  كمددددا هددددف الحددددا   ددددي معظدددد  دراسددددات هدددد ا

(Anthony, 2012( .)3 قيددداح األبعددداد التاليدددة للتمكدددين اإلداري والتدددي شددداك االعتمددداد عليهدددا  دددي الدراسدددات السدددابقة )

( اسدددتمدا  4تنميدددة السدددلف  اإلبدددداعي(. ) - دددر  العمددد  -التددددري  -التحفيددد  -االتصدددا  الفاعددد  -وهدددي: )تفدددفي  السدددلطة

( اسدددددتمدا  أسدددددالي  اإلحصدددداء الفصدددددفي وتحليددددد  االرتبددددداط 5بياندددددات عددددن التمكدددددين اإلداري. )أدا  االسددددتبيا  لجمددددد  ال

والعالقدددات بدددين المتغيدددرات للكشددد  عدددن التمكدددين اإلداري والرضدددا الدددفييفي كمدددا هدددف الحدددا   دددي معظددد  دراسدددات هددد ا 

كمتغيدددر تددداب  كمدددا  إال أ  الدراسدددة الحاليدددة تمتلددد  عدددن تلددد  الدراسدددات  دددي أنهدددا تركددد  علددد  الرضدددا الدددفييفي المحفر.

أنهدددا تدددددرح الفددددرو   ددددي مسددددتفيات الرضددددا الددددفييفي و قددددا  الخددددتال  مسددددتفيات التمكددددين اإلداري. وثالددددث االختال ددددات 

يتمثددد   دددي أ  الدراسدددة الحاليدددة مطبقدددة  دددي دولدددة الكفيددد . وبينمدددا مالددد  معظددد  الدراسدددات السدددابقة  دددي هددد ا المحدددفر علددد  

ة أو مدددديرين تربدددفيين،  ددد   الدراسدددة الحاليدددة تتميددد  ب نهدددا تركددد  علددد  التركيددد  علددد  مدددديري المددددارح كقيدددادات تربفيددد

 التمكين اإلداري من وجهة نظر مديري القطاعات بفةار  التربية  ي دولة الكفي . 

االتصدددا   -أمدددا  يمدددا يتعلددد  بالعالقدددة القفيدددة علددد  كا دددة المسدددتفيات مدددا بدددين أبعددداد التمكدددين اإلداري )تفدددفي  السدددلطة     

تنميدددة السدددلف  اإلبدددداعي(، وأبعددداد الرضدددا الدددفييفي )الرضدددا عدددن العالقدددات  - دددر  العمددد  -التددددري  -فيددد التح -الفاعددد 

الرضدددا عدددن  دددر   -الشدددعفر باالسدددتقرار الدددفييفي -الرضدددا عدددن العمددد  -الرضدددا عدددن اإلدار  المباشدددر  -بدددين العددداملين

 ير تل  النتا   عل  النحف التالي: الرضا عن الرات  والمكا  ت األخر (   ن  يمكن تفس -النمف والتقد  الفييفي

إ  شدددعفر اإلداريدددين بددد نه  ممكندددين  دددي عملهددد  يجعلهددد  أكثدددر إحساسدددا  بالقددددر  علددد  الدددتحك  والسددديطر   دددي عملهددد   -1

واتمددداذ القدددرارات المناسدددبة  دددي الفقددد  المناسددد ، ممدددا يجعلهددد  أكثدددر شدددعفرا  باالسدددتقرار الدددفييفي وأكثدددر رغبدددة   دددي 

 د من المستف  اإلجمالي من الرضا الفييفي لديه . العم  واإلنتا  بما ي ي

إ  تحفيددد  اإلداريدددين علددد  المسدددتفيات األعلددد  للقددداد  التربدددفيين علددد  المسدددتفيات التدددي تليهدددا يجعددد  هندددا كعالقدددة أكثدددر  -2

  حميميددة وأكثددر ترابطددا  مددا بددين هدد   القيددادات وإداراتهددا األمددر الدد ي يدد دي إلدد  قدددر مرتفدد  مددن الرضددا عددن العالقددات مدد

 اإلدار  والعالقات  ي بيئة العم  بشك  عا . 

إ  تفدددفي  السدددلطات مدددن جانددد  اإلدار  العليدددا إلددد  المسدددتفيات التدددي تليهدددا يعمددد  كددد ل  علددد  ةيددداد  الرضدددا عدددن  -3

العمددد  وكددد ل  الرضدددا عدددن اإلدار  المباشدددر  وي شدددعر اإلداريدددين بقددددر أكبدددر مدددن الرضدددا عدددن العمددد  بشدددك  عدددا  والرضدددا 

 لترقي المتاحة بما يساه   ي ةياد  المستف  اإلجمالي من الشعفر باالستقرار الفييفي. عن  ر  النمف وا

إ  تشدددجي  السدددلف  اإلبدددداعي مدددن شددد ن  أ  ي شدددعر الفدددرد بقيمدددة مدددا يقدددف  بددد  مدددن عمددد  ويشدددب  رغباتددد   دددي أ  يبدددرة  -4

 د  الفييفي. إبداعات  ومفاهب  الماصة بما ي يد من  ر  الرضا عن العم  والرضا عن النمف والتق

إ  ةيددددداد   دددددر  التددددددري  سدددددفاءا  علددددد  المهدددددارات اإلداريدددددة والقياديدددددة أو التددددددري  لتنميدددددة المهدددددارات التقنيدددددة  -5

والمهدددارات المتمصصدددة يمكدددن أ  يعمددد  علددد  ةيددداد  الرضدددا عدددن  دددر  النمدددف والتقدددد  الدددفييفيم نظدددرا  الكتسدددال الفدددرد 

هندددا   دددر  للتطدددفر والتقدددد   دددي عملددد  كمدددا أنهدددا ت يدددد مدددن لم يدددد مدددن المهدددارات والمبدددرات التدددي تجعلددد  يشدددعر بددد   

 شعفر الفرد باالستقرار الفييفي عل  المد  البعيد. 

مددددن خددددال  تشددددجي   ددددر   ددددر  العمدددد  والعمدددد  الجمدددداعي، تت ايددددد لددددد  الفددددرد الرغبددددة  ددددي االرتبدددداط الفجددددداني  -6

 ملين والعم  بشك  عا . والعاطفي بالعم  وت داد بشك  مباشر مستفيات رضا  عن العالقات م  العا
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 توصيات الدراسة: 

اسددددتنادا  إلدددد  مددددا خلصدددد  إليدددد  نتددددا   الدراسددددة الحاليددددة مددددن أثددددر دا  ألبعدددداد التمكددددين اإلداري  ددددي تع يدددد  الرضددددا      

 الفييفي لد  مديري القطاعات بفةار  التربية بالكفي  يفصي الباحث بما يلي: 

  ذهنددددي دوريددددة ومنتظمددددة تشددددم  اإلداريددددين  ددددي وةار  عقددددد ندددددوات ومدددد تمرات وور  عمدددد  وجلسددددات عصدددد -1

التربيدددة لمناقشدددة جفانددد  عدددد  الرضدددا الدددفييفي لدددديه  وبماصدددة  دددي مجددداالت الرضدددا عدددن اإلدار  المباشدددر  والعالقدددات 

مددد  العدددداملين و ددددر  النمددددف والتقددددد  الدددفييفي المتاحددددة بغيددددة العمدددد  علدددد  حددد  تلدددد  القضددددايا والمسدددداهمة  ددددي تع يدددد  

 فييفي لديه . مستفيات الرضا ال

 العم  عل  تقدي  برام  إرشادية للعاملين  ي وةار  التربية بالكفي  لتع ي  مستفيات الرضا الفييفي لديه .  -2

تقدددددي  مكا دددد ت وحددددفا   اسددددتثنا ية لدددد وي الجهددددفد اإلبداعيددددة والمبددددادرات التطفيريددددة  ددددي قطاعددددات وةار  التربيددددة  -3

 بهد  تع ي  رضاه  الفييفي. 

ايير واضدددحة لتفدددفي  السدددلطة يدددت  تطبيقهدددا  دددي قطاعدددات وةار  التربيدددة الكفيتيدددة ل يددداد   رصدددة تفدددفي  إعدددداد معددد -4

 الصالحيات والسلطات لألشما  األكثر مال مة. 

تبنددددي أحدددددث وسددددا   وتقنيددددات االتصددددا   ددددي قطاعددددات وةار  التربيددددة لتفعيدددد  عمليددددة االتصددددا  وتيسددددير الفصددددف   -5

 ن  ي الفق  المناس . ألصحال القرار واألشما  المناسبي

تقددددي  م يدددد مدددن الفدددر  التدريبيدددة لمدددديري القطاعدددات بدددفةار  التربيدددة سدددفاءا   دددي مجدددا  المهدددارات القياديدددة أو  دددي  -6

 المهارات المتمصصة. 

ةيددداد  الفدددر  المتاحدددة أمدددا  اإلداريدددين  دددي قطاعدددات وةار  التربيدددة للمشددداركة  دددي صدددن  واتمددداذ القدددرارات الحاسدددمة  -7

 عم  الفةار . التي تفج  

العمددد  علددد  تشدددجي  اإلداريدددين علددد  تبددداد  المبدددرات  يمدددا بيدددنه  مدددن خدددال  االعتمددداد علددد  وسدددا   حديثدددة مدددن قبيددد :  -8

 مجتمعات التعل  المهنية ومجتمعات الممارسة خاصة  تل  التي تعتمد عل  تقنيات التشبي  االجتماعي الحديثة. 

قطاعددددات  ددددي وةار  التربيددددة معددددايير واضددددحة لتشددددكي   ددددر  العمدددد  أ  تتضددددمن اللددددفا   والتشددددريعات الحاكمددددة لل -9

 وتقيي  نتا   عملها بما يشج  العم  الجماعي  ي تل  القطاعات. 

االهتمدددا  باأل كدددار المبدعدددة وتشدددجي  اإلداريدددين  دددي قطاعدددات وةار  التربيدددة علددد  تقددددي  أ كددداره  وتبنيهدددا ورعايتهدددا  -10

 بالرضا الفييفي. كمدخ  ل ياد  تمكينه  وتنمية إحساسه  

 البحوث المقترحة: 

 عل  نه  الدراسة الحالية، يمكن إجراء بع  من الدراسات والبحفث وثيقة الصلة من قبي :      

إعدداد  إجددراء الدراسددة الحاليددة للكشدد  عددن أثددر التمكددين اإلداري  ددي تنميددة الرضددا الددفييفي لددد  مددديري القطاعددات  -1

 البحث النفعي بالتركي  عل  عدد محدود من المشاركين لكن بشك  متعم .  بفةار  التربية لكن باستمدا  منه 

دراسددددة التمكددددين اإلداري كمتغيددددر وسددددي   ددددي العالقددددة مددددا بددددين أنمدددداط القيدددداد  المتبعددددة  ددددي قطاعددددات وةار  التربيددددة  -2

 والرضا الفييفي لد  مديري القطاعات. 

 داري لد  مديري القطاعات بفةار  التربية بالكفي . نمفذ  تفسيري مقتر  للعفام  الم ثر  عل  التمكين اإل -3

 أثر التمكين اإلداري عل  األداء الفييفي وااللت ا  التنظيمي لد  مديري القطاعات بفةار  التربية بالكفي .  -4

 اعليددددة برنددددام  للتدددددري  علدددد  مهددددارات التمكددددين اإلداري  ددددي تنميددددة الرضددددا الددددفييفي لددددد  مددددديري القطاعددددات  -5

 التربية. بفةار  

 أثر التمكين اإلداري عل  اإلبداك لد  مديري القطاعات بفةار  التربية.  -6

 معفقات التمكين اإلداري من وجهة نظر مديري القطاعات بفةار  التربية: دراسة مسحية.  -7

لعدددا   دددي التمكدددين اإلداري: دراسدددة مقارندددة مدددا بدددين مدددديري القطاعدددات بدددفةار  التربيدددة ومدددديري مددددارح التعلدددي  ا -8
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  وعالقتهددا العاملددة البشددرية المددفارد تحفيدد  سياسددة ، (2000) ، العدد اوي إبددراهي  محمددد هاشدد  بشددر 

 لصددناعة العددامتين الشددركتين  ددي العدداملين مددن عينددة  راء تحليليددة اسددتطالعية دراسددة ، المنظمددي باإلبددداك

  . بغداد جامعة ، واالقتصاد اإلدارة كلية ، (منشفر  غير) اجستيرم رسالة ، الكهربا ية والصناعات البطاريات

 وأسدالي  والتنظيميدة الفرديدة المحدددات : التنظيمدي الددفالء (1990) ، الدرحمن عبدد الملدف  سدعد جدال  •

 كليرة ، (منشدفر  غيدر) ماجسدتير رسدالة ، المفصد   دي الفندي المعهدد تدريسديي علد  تطبيقيدة دراسدة ، التع يد 

  . الموصل جامعة ، االقتصادو اإلدارة

 دراسدة  يد ، المد ثر  العفامد  وبعد  التقندي اإلبدداك ، (1999) ، السدامرا ي الجبدار عبدد هداني سدلف  •

 ، واالقتصراد اإلدارة كليرة ، (منشدفر  غيدر) دكتدفرا  أطروحدة ، الصدناعي القطداك مددراء  دي عيندة ا راء ميدانيدة

  . بغداد جامعة

 بعدد  أداء مسدتف   دي اإلبدداعي والسدلف  التقنيدة المعر دة اثدر ، (1998) ، مصدطف  إبدراهي  شدعي  •

  الموصل جامعة ، واالقتصاد اإلدارة كلية ، (منشفر  غير) دكتفرا  أطروحة ، الصناعية المنظمات

 فري الثراني العربري المرتتمر ، النظريدة والمدداخ  المفهدف  : المعر دة إدار  ، (2001) ، العلدفاني حسدن •

 المنظمددة ، الثدداني تشددرين 8-6 ، العربيررة لررادارة المعاصرررة التحررديات مواجهررة فرري اإلبداعيررة ادةالقيرر ، اإلدارة

  . القاهر  ، اإلدارية للعلف  العربية

 العمررل مجلررة ، االسددتراتيجي القددرار اتمدداذ  ددي وأثرهددا اإلدار  قددي  ، (1995) ، يددفند شددري  طدار  •

  . 62 العدد ، العربية

 الثراني العربري المرتتمر . ومعيقاتد  مقفمدات : اإلبدداك ،(2001) ، طعامندةال محمدد ، يدفند شدري  طدار  •

 ، الثداني تشدرين 8-6 ، العربيرة لرادارة المعاصررة التحرديات مواجهرة فري اإلبداعيرة القيرادة ، اإلبداعيرة اإلدارة فري

  القاهر  ، اإلدارية للعلف  العربية المنظمة

 العلميررة الجمعيررة ، المحاسددبة ديددفا  تجربددة ، المدنيددة المدمدة  ددي الشدفا ية ، (1997) ، خرابشددة عبدد •

  . الثاني المجلد ، المامد األردني العلمي األسبفك ، الملكية

 والتجديرد اإلبرداع مرتتمر ، العربدي المدفاطن لدد  واالبتكدار اإلبدداك تنميدة ، (2000) ، المدنع  عبدد عد   •

  . القاهر  ، اإلدارية للتنمية العربية المنظمة ، العربية اإلدارة في

 مدارح) 33 العددد ، اإلدارة أخبرار ، العامدة اإلدار  أعمدا   دي الشدفا ية ، (2001) ، ا نددي حسدين عطيدة •

).   

 ، والعشدرين الحدادي القدر  وتحدديات العربيدة اإلدار   دي والتجديدد االبتكدار ،(2000) ،  در  سدمير محمدد •

   .القاهر  اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة ، العربية اإلدارة في والتجديد اإلبداع متتمر

 دراسددة  ددي العدداملي التحليدد  اسددتمدا  ،(1999) ، الداغسددتاني هشددا  تيمددفر ، القصددال عمددر مف دد  •

 . 59 العدد ، الرافدين تنمية مجلة ، للمطفر  المعر  الحم  نتا   عل  الم ثر  المتغيرات

  . االرد  ، عما  ، الصفدي مطبعة ، ا عمال منظمات نظريات ، (1992) الرها  أميمة •

 عدال  ،  مدر ابدف الحدي عبدد غسدا  ، ترجمدة ، والخرا  العرام اإلبرداع ، (1989) ، روشدكا الكسدندرو •

  . الكفي  ، المعر ة

 ، "لرادارة كلري منظرور التنظريم" ، (1988) ، بداوليلف جفةيد  ،  مفركدا  سديري  ، جاكسدف  .هد  جدف  •

 . الريا  ، البحفث إدار  ، العامة اإلدار  مهد ، ةرو  حسن خالد : ترجمة

  . بغداد ، الثقا ية الش و  دار ، المنظمة نظرية ، 1989 ، حمفد محمفد خضير ، الشماك محمد خلي  •

  .األرد  ، عما  ، للنشر الياةوري دار ، االستراتيجية اإلدارة (1989) ، ياسين غال  سعد •
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 للطباعدة الكتد  دار ، "التبراين وتحليرل متعرددال الخطري االنحردار" ، (1990) ، الجبدفري حبيد  شدال  •

 . المفص  ، المفص  جامعة ، والنشر

 العلميرة التجرارب مرن مسرتوحاة دروس : للقرادة االسرتراتيجي الفكرر" ، (2002) ، يدفند شدري  طدار  •

 . القاهر  ، اإلدارية للتنمية العربية المنظمة ، "والعربية

 ، والنشدر للطباعدة الكتد  دار ، المتعردد الخطري االنحردار" ، (1981) ، شدربجي صدال  محمدد الدرةا  عبدد •

 . المفص  ، المفص  جامعة

 .بغداد ، للطباعة شفي  دار ، "وعمليات مداخل المنظمة نظرية" ، (1988) ، السال  سعيد م يد •

 البيانررات وتحليررل فهررم SPSS اإلحصررااي النظررام" ، (2000) طال حددة عبدداح ، ال عبددي بددال  محمددد •

 . األرد  ، عما  ، والنشر للطباعة وا   دار ، "اإلحصااية

 .المفص  جامعة ، والنشر للطباعة الكت  دار ، "المنظمة علم" ، (1989) ، حسن حربي محمد •

 فري والجمراعي الفرردي اإلنسراني السرلو  دراسرة : التنظيمري السرلو " ، (1989) ، القريدفني قاسد  محمدد •

  . األرد  - ا عم ، بتراء بن  مطبعة ،"اإلدارية المنظمات

 للطباعددة، وا دد  دار ، والتطبيقررات وا سررس المفرراهيم : اإلداريررة التنميررة ، (2000) ، اللددفةي مفسدد  •

  . األرد  ، عما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


